
Spis załączników: 

1. Regulamin użytkowania szafek. 

2. Podanie rodziców w sprawie wychodzenia do domu po zajęciach na basenie. 

3. Zgoda rodziców  na udział dziecka w dyskotece. 

4. Karta wyjść na zawody sportowe. 

5. Zgoda rodziców na udział w zawodach 

6. Lista uczestników zawodów. 

7. Karta wycieczki z harmonogramem. 

8. Lista uczestników wycieczki. 

9. Regulamin wycieczki wraz z podpisanym zobowiązaniem do jego przestrzegania. 

10. Zgody rodziców na wycieczkę wraz z informacją od wychowawcy na temat wyjazdu. 

11. Oświadczenie opiekuna wycieczki. 

12. Lista uczniów , którzy nie uczestniczą w wycieczce. 

13. Rozliczenie finansowe wycieczki. 

14. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

15. Podanie rodziców w sprawie odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę małoletnią. 

16. Wzór zwolnienia dziecka z lekcji. 

17. Podanie rodziców o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. 

18. Rezygnacja rodziców z zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

19. Podanie rodziców o wcześniejsze zwolnienie do domu z zajęć wychowania fizycznego. 

20. Podanie rodziców w sprawie wcześniejszego stałego wychodzenia ze szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 - wzór 

(IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA) ...................................................................................................................... 

KLASA : …………….  NR SZAFKI: ……………. 

Regulamin użytkowania szafek ubraniowych 

w Szkole Podstawowej  nr 2 w Kętach  

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Szafki są własnością szkoły. 
2. Uczeń nabywa praw do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki  

w  Szkole Podstawowej nr 2 w Kętach. 
3. Jedna szafka przeznaczona jest dla jednego ucznia. 
4. Na każdej szafce wygrawerowany jest numer, zgodny z numerem klucza jaki 

otrzymują uczniowie. 
5. Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia i drugi zapasowy, który 

pozostaje w szkole i nie polega wydawaniu. 

OBOWIĄZKI SZKOŁY                                                                                           

1. Szkoła zapewnia: 

1)     przydział jednej szafki dla każdego użytkownika,                         
   2)     naprawę i konserwację szafek. 

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia 
w przypadku: 

1)     naprawy,                                                                                                                         
2)     przechowywania w szafce przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem lub    
uchodzących za niebezpieczne,                                      
3)     na okres wakacji. 

3. Wychowawca klasy tworzy listę uczniów wraz z przydzielonymi numerami szafek. 
4. Wychowawca klasy, na zakończenie edukacji w placówce sprawdza stan szafek 

i odbiera od uczniów klucze. 

NAPRAWY 

1. Uczeń zgłasza usterkę lub zgubienie klucza na piśmie do wychowawcy klasy. 
2. W zgłoszeniu powinien znaleźć się numer szafki, rodzaj usterki. 
3. Wychowawca klasy na zgłoszeniu potwierdza własnym podpisem, że uczeń jest 

przydzielony do wskazanej szafki. 
4. Uczeń ze zgłoszeniem podpisanym przez wychowawcę udaje się do woźnej szkolnej. 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego 
przepisów. 



2. Uczniowie powinni dbać o wygląd i estetykę przydzielonych szafek, dlatego zabrania 
się wykonywania napisów, rysunków, oklejania szafek zarówno w środku,  jak i na 
zewnątrz szafki. 

3. Uczniowie nie mogą zamieniać się szafkami. 
4. Wszelkie usterki uczniowie powinni zgłaszać na piśmie do wychowawcy klasy, który 

po   potwierdzeniu ich tożsamości, kieruje ich do woźnej szkolnej. 
5. Uczniowie nie przechowują w szafce  szklanych przedmiotów typu butelki, słoiki. 
6. Wszystkie plastikowe butelki z napojami muszą być szczelnie zakręcone. 
7. W szafkach nie należy przechowywać brudnej odzieży (np. przepoconych strojów 

gimnastycznych), czy nieświeżych kanapek. 
8. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia szafki przez ucznia koszty naprawy 

ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie). 
9. Za rzeczy pozostawione w szafce szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 
10. W sytuacji zagubienia przez ucznia klucza do szafki – za dorobienie klucza lub  

wymianę zamka, uczeń uiszcza opłatę na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach w sekretariacie szkoły w wysokości 
adekwatnej do poniesionych kosztów. 

11. Uczeń nie może samodzielnie dorobić klucza do szafki. 
12. Okresowej kontroli kluczy dokonuje wychowawca klasy przynajmniej dwa razy 

w semestrze. 
13. Uczniom nie wolno próbować otwierania szafek innych uczniów. Czyn ten jest 

równoznaczny             z włamaniem i podlega kodeksowi karnemu. 
14. Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się nauczycielowi dyżurującemu 

(lub innemu pracownikowi szkoły) odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo. 
15. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałe   w 

szatni uczniowie niezwłocznie powinni zgłaszać wychowawcy, woźnej bądź 
konserwatorowi. 

WYDAWANIE KLUCZY 

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki z numerem na kluczu, identycznym z numerem  
szafki. Klucz podlega zwrotowi na zakończenie  edukacji w Szkole Podstawowej nr 2  
w Kętach. 

2. Wychowawca sporządza listę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz  numerem 
przydzielonego klucza i przekazuje ją do  5 września  dyrektorowi szkoły. 

ZWROT KLUCZY 

1. Do zwrotu przyjmowane będą tylko oryginalne klucze zgodne z wydanymi numerami. 
2. Klucze dorabiane samodzielnie nie będą przyjmowane. 
3. Klucze zwracane są do wychowawcy klasy najpóźniej w ostatnim dniu nauki. 
4. Uczniowie kończący szkołę lub przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed 

odebraniem dokumentów. 

ZGUBIENIE KLUCZY 

1. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza, uczeń zobowiązany jest 
do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o tym fakcie wychowawcę. 

2. Dorobienie klucza lub wymiana zamka następuje w jak najkrótszym terminie od daty 
zgłoszenia. 

       Niepodporządkowanie się  Regulaminowi grozi obniżeniem stopnia z zachowania                     

i  notatką do rodziców. 



Postanowienia Końcowe 

1. Uczeń i jego rodzic własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości i stosowania 

niniejszy Regulamin.                                                                                                                                                       

2. Sprawy nieobjęte Regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora 

Szkoły. 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM : 

 

 

……………………………..………   ………….………………..…………………

 (podpis ucznia)                      (podpis rodzica - opiekuna prawnego) 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Załącznik nr 2 - wzór 
……………………………………………………………………..                       Kęty, dnia …………………………………… 
( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ) 
 
……………………………………………………………………… 
                         ( adres zamieszkania ) 
 

……………………………………………………………………… 
                         ( telefon kontaktowy ) 
 

                                                                                               Dyrektor 
 Szkoły  Podstawowej  Nr 2 

                                                                                              w Kętach 
 

PODANIE 
 
 
  Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka 
 
 ……………………………………………………… ucznia/uczennicy klasy ………………………….  
                         ( imię i nazwisko ) 
ze wspólnego powrotu  z nauczycielem  do szkoły,  po skończonych  zajęciach  
 
na basenie  w każdy………………………………………… o godz. …………………………….. 
                                                            ( nazwa dnia tygodnia ) 
 

do końca roku szkolnego …………………………………….. 
 
Jednocześnie oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za moje  
 
dziecko wracające  do domu bezpośrednio po zajęciach na pływalni. 
 

                                                                         …………………………………………………………… 
 ( czytelny podpis rodzica/opiekuna ) 
 
 
 
 

 DECYZJA  DYREKTORA  SZKOŁY 
Otrzymują:                                                                          wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

1. Rodzic/opiekun prawny        
2. Nauczyciel przedmiotu 
3. Wychowawca klasy 
4. A/a                                                                      ………………………………………………………………………………………. 

                                                                                           (  pieczątka i podpis dyrektora ) 

 



 

 

Załącznik nr 3 - wzór                                                                                                          

 

 

 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo ucznia w dyskotece szkolnej: 

 

Ja………………………………………………………… jako rodzic/ opiekun* prawny 

                 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

mojego dziecka…………………………………………………………………………..                                                    

                                                                   (imię i nazwisko ucznia) 

ucznia klasy ………………… wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   

 

w dniu……………………… w godz. ………………………………………………….. 

w dyskotece szkolnej, która odbędzie się w SP nr 2 w Kętach. 

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu/ odbiorę 

dziecko osobiście*. 

W wypadku samodzielnego powrotu biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie                              

i bezpieczeństwo mojego dziecka po opuszczeniu budynku szkoły. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

………………………………………..                          ……………………………………… 

         (data i podpis rodzica/opiekuna)                                           nr tel. rodzica/ opiekuna 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 - wzór 

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyjść i wyjazdów na zawody sportowe 

KARTA WYJŚCIA / WYJAZDU NA ZAWODY SPORTOWE 

1.Rodzaj zawodów sportowych ( pełna nazwa wg komunikatu organizacyjnego ):  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

2.Organizator zawodów (adres i telefon kontaktowy): 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

3.Adres i telefon kontaktowy : 

a/miejsca zawodów:.................................................................................................... 

b/miejsca noclegu: ..................................................................................................... 

c/ miejsca wyżywienia: .............................................................................................. 

4.Planowany koszt uczestnictwa w zawodach:  

a/ opłata startowa: ..................... 

b/ nocleg: ................................... 

c/ wyżywienie: ........................... 

d/ transport: .............................. 

5.Dane osoby lub instytucji/organizacji/sponsora pokrywającego koszty uczestnictwa: 

......................................................................................................................................... 

6.Termin wyjazdu ( miejsce zbiórki /dzień/godzina wyjazdu ): 

................................................................................................................................................. 

7.Termin powrotu ( dzień/godz. wyjazdu/przewidywany czas przyjazdu/ miejsce docelowe 

przyjazdu): 

..................................................................................................................................................... 

8.Liczba uczestników wyjazdu ( zgodnie z listą ): ................. 

 

9.Liczba opiekunów oraz dane osobowe ( imię i nazwisko/ stanowisko służbowe):  



........................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

10.Środek transportu:.............................................................................................................. 

11.Dane firmy przewozowej ( adres oraz telefon kontaktowy do przedstawiciela firmy ): 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

12. Organizator wyjazdu na zawody ( imię i nazwisko ):  

..................................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w trakcie 

wyjazdu na zawody sportowe z dziećmi i młodzieżą szkolną. 

Opiekunowie ( czytelne podpisy) : 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

                                                                                                             

 ZATWIERDZAM 

                                                                                                                  

       .......................................................... 

            ( PODPIS I PIECZĄTKA DYREKTORA SZKOŁY ) 

Kęty, dnia ............................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 - wzór 

Załącznik nr 2 do Regulaminu wyjść i wyjazdów na zawody sportowe 

 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH 

                                                          

                    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………….,  

ucznia / uczennicy klasy ……………  o numerze pesel :……………………………………………………. 

 w zawodach sportowych ……………………………………………………………………………………………………………,  

które odbędą się dn. ……………………… w  .......................................................................................... . 

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

 W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

 

Kęty, dn. ……………………                                                  …....……………………………………………………………………... 

                                                                                        czytelny podpis:  imię i nazwisko rodzica /opiekuna  

                                                                                        …………………………………………………………………………….. 

                                                                                        adres zamieszkania + telefon kontaktowy rodzica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 6 - wzór 

Załącznik nr 3 do Regulaminu wyjść i  wyjazdów na zawody 

LISTA UCZESTNIKÓW WYJŚCIA/WYJAZDU NA ZAWODY SPORTOWE 

 NAZWA ZAWODÓW                  ................................................................................ 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW ................................................................................ 

Lp. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy Klasa Pesel ucznia   Nr Tel. rodziców/opiekunów 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

       ................................................................... 

       ( czytelny podpis nauczyciela = opiekuna ) 

 



Załącznik nr 7                                                                               Załącznik nr 1 do Regulaminu wycieczek 

                                                                                                                                                                 

                                    KARTA WYCIECZKI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W KĘTACH 

  

Charakter wycieczki:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cel i założenia programowe wycieczki 

…...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Trasa wycieczki 

….................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................. 

Termin ….................................... ilość dni …...................... klasa/grupa …...................................... 

Liczba uczestników: …………............................................................................................................ 

Kierownik….................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko)  

Liczba opiekunów:……….................................................................................................................. 

Środek lokomocji:…........................................................................................................................ 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania Zasad organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej nr 2  

im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach 

 

Opiekunowie wycieczki  

 

…................................................................                                    
              (imię i nazwisko, podpis)                                                Kierownik wycieczki  

…...............................................................                          …........................................... 

               (imię i nazwisko, podpis)                                                         (podpis)  

…................................................................                              ….………………………………… 

               (imię i nazwisko, podpis)                                  telefon kontaktowy organizatora wycieczki                               



HARMONOGRAM WYCIECZKI 

  

Data 
i godz. 

wyjazdu 

Ilość 

km 
Miejscowość Program 

Adres punktu 
noclegowego 

i żywieniowego 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                Zatwierdzam  
 

  

Data …..........................................                                                  …...................................... 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 



Załącznik nr 8- wzór                                                                      Załącznik nr 2 do Regulaminu wycieczek 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

Lista uczestników wycieczki do …........................................................................................ 

w terminie …............................................ 

  

Lp. Nazwisko imię Klasa Adres PESEL Telefon 

PESEL 
1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

 



Załącznik nr 9 - wzór                                                      Załącznik nr 3 do Regulaminu wycieczek 

                                                                                      

Regulamin wycieczki 

1. Wykonuję wszystkie zalecenia i uwagi opiekuna wycieczki. 

2. Nie oddalam się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

3. Zgłaszam opiekunowi wszelkie objawy złego samopoczucia i wszelkie 

dolegliwości. 

4. Poruszam się sprawnie, przestrzegam przepisów ruchu drogowego. 

5. Zachowuję się bezpiecznie podczas jazdy autokarem lub innym środkiem 

transportu. 

6. Zachowuję się odpowiednio w miejscach publicznych. 

7. Sygnalizuję zauważone niebezpieczeństwo. 

8. Nie dotykam, nie podnoszę nieznanych przedmiotów. 

9. Szanuję przyrodę. 

10. Jestem zdyscyplinowany, kulturalny i koleżeński. 

11. Dbam o miłą atmosferę podczas wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ZOBOWIĄZANIE UCZNIA DO PRZESTRZEGANIA 

ZASAD ZACHOWANIA NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH 

Zapoznałem się z programem i zasadami zachowania się na wycieczce 
Trasa: ……………………………………………………………,……………………………………………………………………….. 

Data: ……………………………………… 
 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Podpis ucznia 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 



Załącznik nr 10 – wzór                                                             Załącznik nr 4 do Regulaminu wycieczek 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Forma wycieczki ……………………………………………………………………………….. 

Przewidywana trasa …………………………………………………………………………….. 

Termin wycieczki ………………………………………………………………………………. 

Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę ……………………………………………………….. 

Organizator wycieczki …………………………………………………………………………. 

Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki ……………………………………….. 

Przewidywane koszty na jednego uczestnika wycieczki………………………………………. 

INFORMACJA O UCZESTNIKU WYCIECZKI (wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Klasa …………………….PESEL……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

Telefon rodzica/prawnego opiekuna …………………………………………………………… 

Uwagi dot. stanu zdrowia dziecka ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w wycieczce. 

 Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.  W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, 

zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

 

                                       …………………………………………… 

                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



 

Załącznik nr 11 - wzór                                                                    Załącznik nr  5 do Regulaminu wycieczek 

                                                                                                                

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA WYCIECZKI 

 

  

Kęty, dnia ….................................. 

…........................................ 

…........................................ 

…........................................ 

O Ś W I A D C Z E N I E 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wycieczek oraz Zasadami Organizowania 

Wycieczek w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach. 

Zobowiązuję się do: 

– sprawowania  opieki nad powierzonymi mu uczniami,  

– współdziałania z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki 

– lub imprezy,  

– sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

– nadzorowania wykonywania zadań przydzielonych uczniom,  

– wykonywania innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki. 

 

……………………………..........    
              podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 13 - wzór                                               Załącznik nr 7 do Regulaminu wycieczek 

 

ROZLICZENIE WYCIECZKI 

wycieczki  szkolnej do ….............................................................................................................. 

zorganizowanej w dniu …............................... przez …................................................................. 

  

I. DOCHODY 

1.         Wpłaty uczestników: liczba osób …....... x planowany koszt wycieczki …............ = …........... zł 

2.         Inne wpłaty: …................................................................................................................. 

            Razem dochody: …....................................... 

II. WYDATKI 

1.         Koszty transportu: …....................................... 

2.         Koszt noclegu: …............................................. 

3.         Koszt wyżywienia: …........................................ 

4.         Bilety wstępu: : …............................. 

                                 : …........................... 

                                 : …..................... 

                                      inne: …................................ 

1. Inne wydatki: ………......................................... 

            Razem wydatki: …......................................... 

III. Koszt wycieczki  na 1 uczestnika: …............................. 

IV. Pozostała kwota w wysokości …................ zł zostaje …............................. 

….................................................................................................................................................. 
             (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.) 

  

ORGANIZATOR                                                                  Uczestnicy wycieczki: 

(kierownik wycieczki) 

  

….................................................                                    …............................................... 

…................................................ 

…................................................ 

  

 

Rozliczenie przyjął:                                                            

 

 

 



Załącznik nr  14 - wzór  

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SP NR 2 W KĘTACH – NR KARTY …………. 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

Czas pracy świetlicy : 

 Poniedziałek  6:30 – 16:30 Czwartek  6:30 – 16:30 

 Wtorek  6:30 – 16:30 Piątek          6:30– 16:30 

 Środa   6:30 – 16:30 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

………………………………………………………..KLASA……….. 

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA 

……………………………………………………………………… 

3. PESEL 

…………………………………………………………………………………………

………… 

4. ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA 

…………………………………………………………………... 

 

5. DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

IMIĘ I NAZWISKO MATKI (OPIEKUNA 

PRAWNEGO) 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA  (OPIEKUNA 

PRAWNEGO) 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

TELEFON 

 

 

TELEFON 

MIEJSCE PRACY MATKI (OPIEKUNA 

PRAWNEGO) 

MIEJSCE PRACY OJCA (OPIEKUNA 

PRAWNEGO) 



 

 

 

GODZINY PRACY 

 

 

GODZINY PRACY 

 

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZNIA 

 STAN ZDROWIA UCZNIA 

……………………………………………………………………...................……. 

………………………………………………………………………………………

………………........................................................................................................… 

 CZAS POBYTU UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Poniedziałek  od … …………. do…………….. 

Wtorek     od …………….. do ……………. 

Środa     od …………….. do ……………. 

Czwartek     od …………….. do ……………. 

Piątek     od …………….. do ……………. 

 

7. OSOBY ODBIERAJĄCE UCZNIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ (OSOBY 

PEŁNOLETNIE) 

IMIĘ I NAZWISKO 
NR DOWODU 

OSOBISTEGO NUMER TELEFONU 

   

   

   

   

   

 



UWAGA! 

Zadeklarowana godzina odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej jest wiążąca. 

 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Świetlicy Szkolnej.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w karcie zgłoszenia danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizowania usług związanych z nauczaniem, 

wychowaniem i opieką dla mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 późn. zm.) 

 

…………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

Poniższe informacje dotyczą uczniów powyżej 7 roku życia. 

SAMODZIELNE WYJŚCIE UCZNIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka 

……………………………………………. ze świetlicy szkolnej, jednocześnie 

informuję, że przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo 

po opuszczeniu świetlicy szkolnej. 

Poniedziałek   godz. …………………….. 

Wtorek   godz. …………………….. 

Środa    godz. …………………….. 

Czwartek   godz. …………………….. 

Piątek    godz. …………………….. 

Ważne od dnia ………………………………………….. 

 

………………………………………………………………….. 

Data, Czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) 

 

 

 

 



Załącznik nr 15 - wzór 

……………………………………………………………                                               ………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów prawnych)                                               Miejscowość, data 

……………………………………………………………………. 

                adres zamieszkania 

………………………………………………………………. 

                      Telefon    

 

 

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  

                                                                         w Kętach 

 

Proszę o wyrażenie zgody na odbiór mojego dziecka ………….........…………………… 

……………………………………….....................................….  ucznia klasy ……………………. 

ze świetlicy szkolnej przez osobę niepełnoletnią ……………………………………………… 

.......................................... stopień pokrewieństwa ………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo mojego dziecka po opuszczeniu świetlicy szkolnej. 

 

                                                                    ……………………………………………. 

                                                                                                                      Czytelny podpis rodziców 

 

 

                                                                                            Wyrażam zgodę 

 

                                                                                 ……………………………………………………………. 

                                                                                            Pieczęć i podpis dyrektora 

Otrzymują: 

1. a/a 

2. Nauczyciel świetlicy 

3. Rodzic 



 

Załącznik nr 16 - wzór 

                                                                                    ………………………………………………………                                                                                                                 

                                        (miejscowość , data) 

 

Zwolnienie z lekcji 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

z lekcji ……………………………………………………………………. o godzinie …………………. 

w dniu ………………………   z powodu ………………………………………………………………. 

Oświadczam , że biorę pełną odpowiedzialność za pobyt  i bezpieczeństwo 

mojego dziecka poza terenem szkoły. 

                                                                        ……………………………………………………… 

                                                                                                    (czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 17 - wzór 

………………………………………..       Kęty, ……………………….. 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

…………………………………………         
 (adres)  

 …………………………………………………          
                (nr telefonu) 

 

 

Dyrektor     
     Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Bohaterów Monte Cassino 
                      w Kętach 

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

 Proszę o zwolnienie mojego syna/córki *…………………………………………………………. 

ur. …………………….………………………. , ucznia/uczennicy* klasy …………………………………… 

z zajęć wychowania  fizycznego  w okresie  

 od  ……………….……... do ……………………………………* 

 na okres I półrocza / II półrocza roku szkolnego* …………………………… 

 w roku szkolnym  …………………………………………………….. * 

            z powodu : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  . 

 

W załączeniu :  

Zaświadczenia lekarskie      …………………………………………………………….. 

         (podpis rodzica) 

 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 18 - wzór 

…………………………………………                                      Kęty, dnia  

            (imię i nazwisko rodzica) 

 

……………………………………………. 

                         (adres) 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

Do Dyrekcji 

Szkoły Podstawowej nr 2 

w Kętach  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka ………………………………………… 

ucznia klasy ………………………… w zajęciach wychowania do życia w rodzinie w okresie  

……………………………………… . 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 



 

Wzór – załącznik nr 19 

Kęty, dnia …………………………... 

…………………………………………… 

            (imię i nazwisko rodzica) 

 

……………………………………………. 

                         (adres) 

 

……………………………………………. 

               (telefon kontaktowy) 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach 

 

 W związku ze zwolnieniem syna/córki …………………………………………………………. 

ucz. klasy ……………….. w okresie od ………………  do …………………… z zajęć wychowania 

fizycznego, zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/córki z obowiązku obecności na w/w zajęciach  

w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                       (wpisać dni tygodnia i godziny zajęć) 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki w tym 

czasie poza terenem szkoły. 

UWAGA: W czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły. 

           ……………………………….. 

                (czytelny podpis rodzica) 

Decyzja dyrektora Szkoły Podstawowej: 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

         ……………………………….  

                   (podpis dyrektora) 

…………………………………………… 

(podpis rodzica) 

…………………………………………… 

(podpis nauczyciela w-f) 

…………………………………………… 

(podpis wychowawcy) 



Załącznik nr 20 - wzór 

……………………………………………………………………..   Kęty, ……………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania ) 

……………………………………………………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

                                                                                                           DYREKTOR 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KĘTACH 

 

PODANIE 

 

 Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojego dziecka ……………………………………………………………….. 

ucznia/uczennicy klasy ……………….. z zajęć lekcyjnych w dniach: 

PONIEDZIAŁEK - godz.      okres zwolnienia: 

WTOREK - godz.      okres zwolnienia: 

ŚRODA  - godz.      okres zwolnienia: 

CZWARTEK - godz.      okres zwolnienia: 

PIĄTEK  - godz.      okres zwolnienia: 

z powodu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Jednocześnie zobowiązuję się do uzupełnienia przez dziecko zakresu wiadomości i umiejętności 

dotyczącego programu nauczania przedmiotów objętych zwolnieniem. 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za moje dziecko wynikające z powyższego zwolnienia. 

 

 

………………………………………………………. 

  (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

     DECYZJA DYREKTORA: wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 

Otrzymują:      

1/rodzic/opiekun prawny                  /pieczątka i podpis dyrektora/ 

2/nauczyciel przedmiotu 

3/wychowawca klasy 

4/a/a             


